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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – १४ 

सभावृ ांत 

 
दनांक - २१/०४/२०१६                   वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा गु वार 
दनांक २१/०४/२०१६ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.  सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते. 
 
  १. मा.सौ. वाती मोद साने     - सभापती 
            २. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

  ३. मा.च धे आरती सुरेश 

  ४. मा.भालेकर अ णा दलीप 
     
 या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.तुपसाखरे - उपअिभयंता, हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 

---------- 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आल.े 
 

वषय .३) शांतीनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामे करणेचे कामास सुधा रत 
(वाढ व) शासक य मा यता िमळणेबाबत - मा. वाती सान,े मा.सुजाता पालांडे 
यांचा ताव. 

वषय .४) महा मा फुलेनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामे करणेचे कामास 
सुधा रत (वाढ व) शासक य मा यता िमळणेबाबत - मा. वाती सान,े मा.सुजाता 
पालांडे यांचा ताव. 

वषय .५) लांडेवाड  झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामे करणेचे कामास सुधा रत 
(वाढ व)  शासक य मा यता िमळणेबाबत - मा. वाती सान,े मा.सुजाता पालांडे 
यांचा ताव. 

 
 

---------- 
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दनांक  ०५/०४/२०१६ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक १३) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

---------- 
ठराव मांक – ६०      वषय मांक – ०१ 
दनांक – २१/०४/२०१६     वभाग - नगररचना व वकास 

सुचक – मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१३/५४/२०१५, द.११/०५/२०१५ 

वषय - पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण मंजूर वकास योजनेतील मौजे भोसर   

       येथील द णो र १२.० मी. ं द र यापासून ते एम.आय.ड .सी.ह पयत स.नं.१५ पै.  

       व स.नं. १४ पै. मधील २४ व १२ मी. ं द (पुव-प म) र याचे भूसंपादनाबाबत...  

वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६१      वषय मांक – ०२ 

दनांक – २१/०४/२०१६     वभाग - नगररचना व वकास 

सुचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/९/१००८/२०१६, द.२८/०३/२०१६ 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील ड े ीय कायालया या काय े ातील मौजे वाकड 
येथील स.नं. २१० म ये पाक ट हा गृह क प आहे. सदर गृह क पात औंध- रावेत हा पोहोच 
र ता आहे. सदर गृह क पाचे पाठ मागील बाजूने नािशक फाटा ते वाकड मुंबई बगलोर हायवे हा 
र ता आहे. सदर या र यापयत पोहोच र ता आव यक आहे.    सदरचा नािशक फाटा ते वाकड 
मुंबई बगलोर हायवे र ता व पाक ट या गृह क पा दर यान पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे 
पंपळे िनलख स.नं. २७ मधील आर ण . ३८७ उ ान आर ण आहे. सदरचे उ ानचे आर ण 
भागश:  वकिसत झालेल ेआहे. 

                मा.ड भाग सिमती म ये ठराव . ५६ दनांक – १३/०३/२०१५ नुसार खालील माणे ठराव 
मंजूर झालेला आहे. भाग . -५४ पंपळे िनलख भागातील मौजे वाकड येथील स.नं २१० 
र हवासी वभागातील िमळकतधारकांसाठ  र याची आव यकता अस याने महापािलके या मंजूर 
आराख यातील ४५.०० मी ड .पी.र यापयत मौजे पंपळे िनलख येथील स.नं. २७ मधून १८.०० 
मी ं द र ता हा मौजे वाकड येथील स.नं. २१० मधून ४५ मी. र यापयत मुंबई ांितक 
अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये १८.०० मी नॉन ड .पी. र ता घो षत करणेकामी या 

तावास मा यता देणेत येत आहे. सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला आहे.”  

                     मा. आयु सो. यांचेकड ल द. ०९/०९/२००४  चे कायालयीन मंजूर टपणी अ वये कलम २०५ 
खालील सव कायवाह  भागामाफत कर यात येते. ह  कायवाह  हणजे न वन र ते कर यासाठ  
ठराव मंजूर करण.े यानंतर नगररचना वभागाकडून न वन ता वत र याबाबत वतमानप ात 
जाह रात देऊन लोकांकडून/सुचना/हरकत माग व यात येतात जर सुचना/हरकती आ या तर 

 



 
 
 

3

यावर सुनावणी घेऊन मा. आयु सो यांची अंितम मंजुर  घे यात येते. यानुसार सदरचा ठराव 
मंजूर झालेला आहे.  

                     सदर ठकाणी या वभागाने साईट ह जीट केली असता, उपरो  मंजूर ठरावानुसार सदर 
ठकाणी मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये १८.०० मी नॉन 
ड .पी. र ता घो षत करावयाचा झा यास आर ण . ३८७ या प म बाजूकड ल ऐ यम या 
गृह क पा या शेजार ल व प.ंिचं.मनपा या आर ण . ३८७ मधील अंदाजे २६०.९३ चौ.मी. जागा 

ता वत र याने बािधत होईल. याबद यात उ ानास लागून अंदाजे २६१.०० चौ.मी. े  रामा 
को-ऑफ हौ.सो.वाकड ह  मनपास देणेस तयार आहे. (सोबत अवलोकनाथ नकाशा जोडला आहे. 
कृपया अवलोकन हाव.े) तसेच सदर ठकाणी मनपाने िसमािभंतीचे काम पुण केलेले आहे. मनपाचे 
ता यात ावयाचे े  िसमािभंती या बाहेर असून सदरची वाढ व िसमािभंतह  बांधून देणेस रामा 
को-ऑफ हौ.सो.वाकड तयार असलेबाबत मनपास कळ वले आहे.बांधकाम परवानगी वभागाकड ल 
मंजूर आराख यातील २६१.०० चौ.मी. े  अजदार मनपाचे ता यात देणार आहेत.तर  सदर े ाचा 
चटई े  िनदशांकातून वगळणेत यावेत.सदरबाबत अजदार यांनी दनांक – २४/०९/२०१५ चे 
हमीप ा वय ेएफएसआय/ट ड आर अथवा इतर कोणताह  मोबदला प.ंिचं.मनपाकडे मागणार नाह  
अस ेहमीप  सादर केलेले आहे. तसचे सदर े ास मनपाचे नांव ७/१२ उता-यावर लाव यात यावे 
या अट वर मा यता दे यास हरकत नाह . 

                  सदरचा र याचा उपयोग पाक ट या गृह क पाबरोबर ऐ यम या गृह क पा या 
पाठ मागील  िमळकतधारकांसाठ  सु दा होईल. तसेच सदरबाबत मा. ड भाग सिमतीनेह  
१३/३/२०१५ रोजी ठराव मंजूर केलेला आहे.सदरचा ताव मा य झालेनंतर मुंबई ांितक 
अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५  अंतगत मनपा र ता घो षत करणेबाबतची पुढ ल कायवाह  
कर ता हरकती/सुचना माग वणेत येतील.  

    अजदार यांचे िनवासी भागातील २६१.०० चौ.मी. े  मनपाचे ता यात घेऊन याचे १८.०० 
मी.र यासाठ  मनपाकडून आर ण . ३८७ मधील अंदाजे २६०.९३ चौ.मी. जागा अदलाबदल 
करणेसाठ  धोरणा मक िनणय घेणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभकेडे िशफारस करणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल.े 
 
ठराव मांक – ६२      वषय मांक – ०३ 

दनांक – २१/०४/२०१६      

सुचक – मा. वाती सान े     अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा. वाती सान,े मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/८८-२०१५-१६ अ. .८ 
अ वये शांतीनगर झोपडप ट  मधील अंतगत ग ली बोळाचे काँ ट करण करण,े पे हंग लॉक 
बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणे ठराव .१५२२३ द.१७/०२/२०१६ अ वये 
मे. ीयश क शन ( िन वदा र. .९,३३,६२०/- ) पे ा ४% कमी या दराने ठेकेदाराकडून 
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िन वदा मंजूर दराने र. .८,९६,२७५/- पयत काम कर यास मा यता देणेत आलेली आहे.  
शहरातील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य िमळावे यासाठ  क  शासनान े व छ 
भारत िमशन अंतगत य गत घरगुती शौचालय बांधणे (IHHL) यासाठ  धोरण िन त केले 
आहे.  सदर धोरणाची अंमलबजावणी कर ता शासन िनणय . वभाअ २०१५/ . .२३/न व-३४ 
द.१५/०५/२०१५ अ वये िनदश दे यात आलेला आहे.  सदर योजने अंतगत कौटंू बक य गत 
शौचालय नाह  यासाठ  बांधणे व जलिन:सारण निलका उपल ध क न देणे बंधनकारक आहे.  
यामुळे संपूण शांतीनगर झोपडप ट त ेनेज लाईन टाक याचे काम चाल ूआहे.  झोपडप ट तील 

र ते खण यामुळे डांबर  र यांची दुराव था झाली आहे.  सदर डांबर  र यातील चर WBM व 
BBM क न  resurfing करणे आव यक आहे.  तसेच काह  ठकाणी लॉक ऐवजी सव  काँ ट 
पे हंग क न सदरहू र यांची दु ती करणे आव यक आहे व काह  ठकाणी लॉक बस वण े
आव यक ठकाणी गटस व बंद पाईप गटस, चबस तथा इतर अनुषंिगक दु ती करणे 
आव यक आहे.  तसेच सदर झोपडप ट मधील र यां या दु तीची या ी पाहता सदर या 
कामाचे सुधा रत अंदाजप क तयार करणे व या माणे काम करणे आव यक आहे. याकामी 
वाढ व खच र. . १५,००,०००/- सह उपरो  कामाचे सुधार त अंदाजप क य खच र कम पये 
२५,००,०००/- ( या पूव ची शासक य मा यता र. .१०,००,०००/- वाढ व र. .१५,००,०००/- 
एकूण र. .२५,००,०००/-) इतका खच येत आहे.  या माणे उपरो  नमुद कामे कर यास व 
याकामी येणा-या सुधार त अंदाजप क य र. .२५,००,०००/- ( अ र  र. .पंचवीस लाख फ  ) 
या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ६३      वषय मांक – ०४ 

दनांक – २१/०४/२०१६      

सुचक – मा. वाती सान े     अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा. वाती सान,े मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/८८-२०१५-१६ अ. .८ 
अ वये महा मा फुलनेगर झोपडप ट  मधील गटाराची दु ती करणे व इतर थाप य वषयक 
कामे करणे म.े ीयश क शन ( िन वदा र. .९,३०,९७०/- ) पे ा ४% कमी या दराने 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने काम कर यास मा यता देणेत आलेली आहे. शहरातील 
नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य िमळावे यासाठ  क  शासनाने व छ भारत 
िमशन अंतगत य गत घरगुती शौचालय बांधणे (IHHL) यासाठ  धोरण िन त केले आहे.  
सदर धोरणाची अंमलबजावणी कर ता शासन िनणय . वभाअ २०१५/ . .२३/न व-३४ 
द.१५/०५/२०१५ अ वये िनदश दे यात आलेला आहे.  सदर योजने अंतगत कौटंू बक य गत 
शौचालय नाह  यासाठ  बांधणे व जलिन:सारण निलका उपल ध क न देणे बंधनकारक आहे.  
यामुळे संपूण महा मा फुलनेगर झोपडप ट त ेनेज लाईन टाक याचे काम चाल ू आहे.  

झोपडप ट तील र ते खण यामुळे काह  ठकाणी लॉक ऐवजी सव  काँ ट पे हंग क न 
सदरहू र यांची दु ती करणे आव यक आहे व काह  ठकाणी लॉक बस वणे आव यक 
ठकाणी गटस व बंद पाईप गटस, चबस तथा इतर अनुषंिगक दु ती करणे आव यक आहे.  
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तसेच सदर झोपडप ट मधील र यां या दु तीची या ी पाहता सदर या कामाचे सुधा रत 
अंदाजप क तयार करणे व या माणे काम करणे आव यक आहे. याकामी वाढ व खच र. . 
२५,००,०००/- सह उपरो  कामाचे सुधार त अंदाजप क य खच र कम पये ३५,००,०००/- ( 
या पूव ची शासक य मा यता र. .१०,००,०००/- वाढ व र. .२५,००,०००/- एकूण 
र. .३५,००,०००/-) इतका खच येत आहे.  या माणे उपरो  नमुद कामे कर यास व याकामी 
येणा-या सुधार त अंदाजप क य र. .३५,००,०००/- ( अ र  र. .प तीस लाख फ  ) या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ६४      वषय मांक – ०५ 

दनांक – २१/०४/२०१६      

सुचक – मा. वाती सान े     अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा. वाती सान,े मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/८८-२०१५-१६ अ. .४३ 
अ वये लांडेवाड  झोपडप ट  मधील अंतगत ग ली बोळाचे काँ ट करण करण,े पे हंग लॉक 
बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणे ठराव .१५२१७ द.१७/०२/२०१६ अ वये 
मे. ीयश क शन ( िन वदा र. .९,३३,६२०/- ) पे ा ४% कमी या दराने ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .८,९६,२७५/- पयत काम कर यास मा यता देणेत आलेली आहे.   
शहरातील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य िमळावे यासाठ  क  शासनाने व छ 
भारत िमशन अंतगत य गत घरगुती शौचालय बांधणे (IHHL) यासाठ  धोरण िन त केले 
आहे.  सदर धोरणाची अंमलबजावणी कर ता शासन िनणय . वभाअ २०१५/ . .२३/न व-३४ 
द.१५/०५/२०१५ अ वये िनदश दे यात आलेला आहे.  सदर योजने अंतगत कौटंू बक य गत 
शौचालय नाह  यासाठ  बांधणे व जलिन:सारण निलका उपल ध क न देणे बंधनकारक आहे.  
यामुळे संपूण लांडेवाड  व बालाजीनगर झोपडप ट त ेनेज लाईन टाक याचे काम चाल ूआहे.  

झोपडप ट तील र ते खण यामुळे डांबर  र याची दुराव था झाली आहे. सदर डांबर  र यातील 
चर WBM व BBM क न resurfing करणे आव यक आहे. तसेच काह  ठकाणी लॉक ऐवजी 
सव  काँ ट पे हंग क न सदरहू र यांची दु ती करणे आव यक आहे व काह  ठकाणी 
लॉक बस वणे आव यक ठकाणी गटस व बंद पाईप गटस, चबस तथा इतर अनुषंिगक दु ती 
करणे आव यक आहे.  तसेच सदर झोपडप ट मधील र यां या दु तीची या ी पाहता 
सदर या कामाचे सधुा रत अंदाजप क तयार करणे व या माणे काम करणे आव यक आहे. 
याकामी वाढ व खच र. .३१,००,०००/- सह उपरो  कामाचे सुधार त अंदाजप क य खच र कम 
पये ४१,००,०००/-(या पूव ची शासक य मा यता र. .१०,००,०००/- वाढ व र. .३१,००,०००/- 

एकूण र. .४१,००,०००/-) इतका खच येत आहे. या माणे उपरो  नमुद कामे कर यास व 
याकामी येणा-या सुधार त अंदाजप क य र. .४१,००,०००/- ( अ र  र. .ए केचाळ स लाख 

फ  ) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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(नगरसिचव व नगररचना वभाग वगळता इतर वभागाचे अिधकार  सभेत 
उप थत नस याने यांचा िनषेध य  करणेत आला.) 

 
---------- 

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 

 
 
 

               ( सौ. वाती मोद साने ) 

                                   सभापती 
                                                       शहर सुधारणा सिमती 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                          पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२३०/२०१६ 

दनांक : २२/०४/२०१६ 
 

                                                           
                                                         नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
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